
PRÁZDNINY 2011
ní program je zaměřený na témata: křesťanské man-
želství a krize, priority, zdravé sebevědomí, odpuštění, 
rozdíly mezi mužem a ženou, základy komunikace, vzá-
jemné porozumění, vyjadřování pocitů, naplňování po-
třeb, sexualita, pozornosti. Na kurzu přednášejí manžel-
ské páry, které vycházejí nejen z teoretických poznat-
ků, ale především z vlastní životní zkušenosti. Přednáš-
ky jsou vždy doplněny prací v malých skupinkách. Po 
celou dobu trvání kurzu budou k dispozici kněží, rodin-
ný poradce a psycholog. Podmínkou účasti je společ-
ná dobrovolná účast obou manželů, a to na celém tý-
denním programu. Není možné účastnit se pouze čás-
ti kurzu.
Další informace o programu, ceně, účasti dětí ad. 
naleznete na www.zr.ymca.cz, případně na mob. 
602 681 888 (L. Tkáčová) nebo 606 745 048 (M. Tomko-
vá). Přihlášky zasílejte na adresu: YMCA Familia, Marké-
ta Tomková, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 (do naplnění 
kapacity kurzu).

Akademické týdny 2011
Občanské sdružení Akademické týdny srdečně zve 
na 21. ročník Akademických týdnů, které se konají od 
29. července do 5. srpna na Pavlátově louce v No-
vém Městě nad Metují. Připraven je pestrý program 
přednášek, koncertů a fi lmových projekcí. Vystou-
pí např. Mons. Václav Malý, RNDr. Jiří Grygar, Dr.Phil. 
Jiřina Prekopová, RNDr. Gabriela Vlková, Th.D., OP, 
Prof. PhDr. Petr Piťha, Prof. Vladimír Smékal, P. Mgr. et 
Mgr. Marek Vácha, Aleš Palán, Prof. Jan Sokol a dal-
ší osobnosti. Též Teátr Víti Marčíka. Součástí programu 
je také příměstský tábor pro děti od šesti let se zajíma-
vou náplní. 
Těšíme se na vaši účast. Více informací najdete na 
www.akademicketydny.info

United worship festival
Multižánrový křesťanský festival s mottem „Kristem pro-
pojeni, proměněni, povoláni“ proběhne ve dnech 25.–
27. srpna ve Vsetíně. Na programu budou koncerty, vy-
učování, divadlo, fi lmy, semináře, workshopy, sport...
Více informací naleznete na www.festivalunited.cz

Prázdninové putování starších ministrantů 
1.–10. července
Zveme starší ministranty (kluky cca 15–25 let) ke společ-
nému prázdninovému putování po Podřipsku a Rakov-
nicku. Spaní pod širákem, adrenalinové prožitky, pozná-
vání liturgie i pomoc místní církvi. S sebou kvalitní boty 
a vybavení „pod širák“. Sraz v pátek 1. července v 18:00 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích (Ne-
ratovicích).
Bližší info: P. Benedikt Hudema (tel.: 724 209 774). Foto ze 
starších setkání a další informace či články najdete na 
stránce: ministranti.apha.cz

Katolická charismatická konference
22. ročník Katolické charismatické konference se koná 
od středy 6. do neděle 10. července v Brně. Konference 
bude zahájena 6. července v 19:00 mší svatou v kated-
rále na Petrově, hlavní program proběhne v moderním 
pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. 
Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. 
ThLic. Vojtěch Cikrle a náměstek hejtmana Stanislav Ju-
ránek.  Program konference tvoří přednášky, adorace, 
neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby.
Mottem letošní KCHO je citát z Janova evangelia (2,5): 
„Udělejte všechno, co vám řekne.“ Přednášejícími bu-
dou P. Vojtěch Kodet, Karel Řežábek, Lucie Cincialo-
vá, P. Raniero Cantalamessa, P. Aleš Opatrný, P. Pavel 
Semela, MUDr. Marie Svatošová, Václav Hron, P. Marek 
Orko Vácha, Viola a Augustin Svobodovi, P. Petr Karas 
a další.
Registrace přihlášených bude probíhat ve středu od 
12:00 do 21:30 v pavilónu F. Přihlášky poštou posílejte 
nejpozději 20. června, přihlašování přes internet bude 
ukončeno 1. července ve 12:00. 
Všechny potřebné informace o přihlašování, poplat-
cích, ubytování, parkování, stravování, programu 
(i o paralelním programu pro děti od 4 let) ad. nalezne-
te na http://konference.cho.cz/

Manželská setkání
Sdružení YMCA – Živá rodina pořádá ve dnech 12.–20. 
srpna v Liberci další ročník kurzu partnerských a rodičov-
ských vztahů „Manželská setkání“.
Kurz se koná v areálu kolejí Technické univerzity v Liber-
ci v hezkém prostředí v zeleni na okraji města. Týden-

Prázdninový kalendářík
 1. 7. slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 2. 7. Neposkvrněné Srdce Panny Marie
 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, 

státní svátek
 6. 7. Den upálení Mistra Jana Husa, státní svátek
 6.–10. 7. Katolická charismatická konference, Brno
 9. 7. Světový den vězňů, vyhlášen Janem Pavlem II.
 11. 7. svátek sv. Benedikta, patrona Evropy
 23. 7. svátek sv. Brigity, patronky Evropy
 25. 7. svátek sv. Jakuba Staršího
 4. 8. mše sv. za kard. Tomáška – 19. výročí úmrtí 

(katedrála, 18:00)
 6. 8. svátek Proměnění Páně
  Den Hirošimy, Světový den boje za zákaz 

jaderných zbraní
 9. 8. svátek sv. Terezie od Kříže (Edith Stein), 

patronky Evropy
 10. 8. svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
 15. 8. slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 16.–21. 8. XXVI. Světové dny mládeže (Madrid)
 24. 8. svátek sv. Bartoloměje, apoštola

Eucharistický výstav v Praze

DATUM ČAS KOSTEL ČTVRŤ

12.–15. 7. 13:00 – 18:00 sv. Antonína (Strossmayerovo nám.) Holešovice

20. 7. 16:00 – 18:00 sv. Jindřicha (Jindřišská) Nové Město

1.–5. 8.  9:00 – 18:00 Panny Marie Sněžné (Jungmannovo nám.) Nové Město

9.–11. 8. 15:00 – 17:45 Panny Marie Královny andělů (Loretánské nám.) Hradčany

15.–19. 8.  8:00 – 17:30 sv. Ignáce (Karlovo nám.) Nové Město

23.–25. 8. 17:00 – 19:00 sv. Anežky České (Roztylské nám.) Spořilov

1.–3. 9.  8:00 – 18:00 sv. Benedikta (Karmel) Hradčany



DUCHOVNÍ CVIČENÍ aj.
4.–10. 7. DC zaměřená na ducha, duši 

i tělo: Pramen ’11 (pro muže 
a ženy 17–27 let)

P. Pavel Pola OCD klášter bosých karmelitánů ve 
Slaném

Hlaváčkovo náměstí 221, 274 01 Slaný; tel.: 312 523 648 
pramen@klasterslany.cz, www.klasterslany.cz

5. 7. – 9. 7. Exercicie pro mládež P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

Vranov u Brna 7, 664 32; tel.: 541 239 264
www.dc-vranov.katolik.cz; dc-vranov@katolik.cz

6.–9. 7. Duchovní cvičení pro 
všechny 

P. Miloslav Kabrda SDB ŘKDS Stojanov Salašská 62, 687 06 Velehrad; tel.: 572 571 420 
572 571 531; velehrad@stojanov.cz; www.stojanov.cz

9.–15. 7. „Mohu žít bez Boha?“ (pro 
dívky 18–30)

P. Prokop Brož a sestry 
boromejky

Hutisko – Solanec S. M. Vincenta Kořínková; Palkovická 524
738 01 Frýdek-Místek; tel.: 723 477 525
vincenta@boromejky.cz; www.boromejky.cz

9.–16. 7. Pobyt pro prarodiče 
s voučaty (I. turnus)

Marianum, Janské Lázně Biskupství královéhradecké, Diecézní centrum pro 
seniory; Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové
tel.: 495 063 661 nebo 737 215 328; dcs@diecezehk.cz

10.–15. 7. Duchovní obnova pro vnitřní 
uzdravení

P. Jiří Pleskač Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

viz výše

10.–16. 7. Prázdninový Netradiční pobyt 
v klášteře (pro kluky a holky 
starší 15 let)

br. Maxmilián Gottwald Kapucínský poutní dům Loretánské náměstí 99/6, Praha-Hradčany 118 00
tel.: 233 103 334; kapucini.ulorety@seznam.cz
www.kapucini.cz

11.–17. 7. Týden mnichem (pro muže 
17–35 let)

klášter bosých karmelitánů ve 
Slaném

viz výše

16.–23. 7. Pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty (II. turnus)

Marianum, Janské Lázně viz výše

17.–21. 7. Duchovní cvičení pro 
manžele

Mons. Aleš Opatrný ŘKDS Stojanov viz výše 

30.–4. 7. Exercicie pro mládež P. Pavel Havlát OM Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

viz výše

31. 7. – 2. 8. Duchovní obnova Lectio 
divina

P. Jindřich Kotvrda PsL Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

viz výše

31. 7 – 6. 8. Ekumenické duchovní cvičení P. Ludvík Ambruster SJ Exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova

Masarykovy sady 24, 737 01 Český Těšín; tel.: 558 761 429 
737 930 713; ex.dum.tesin@jesuit.cz
www.jesuit.cz/exercicie/nabidka.php

4.–7. 8. Duchovní obnova pro ženy P. Pavel Konzbul Duchovní centrum sv. 
Františka z Pauly

viz výše

7.–13. 8. Prázdninový Netradiční pobyt 
v klášteře (pro kluky a holky 
starší 15 let)

Klášter kapucínů Sušice Dlouhoveská 1, 342 01 Sušice; tel.: 376 528 774
susice@kapucini.cz

8.–12. 8. O posledních věcech 
v naději

P. Anton Verbovský CSsR Exerciční dům Svatá Hora Svatá Hora 591, 261 80 Příbram; e-mailem:
ex.dum@svata-hora.cz nebo vyplněním formuláře na 
http://www.svata-hora.cz

14.–23. 8. Kontemplativní exercicie 
(pro začátečníky)

P. Cyril John SJ Exerciční dům Tovaryšstva 
Ježíšova

viz výše

20.–27. 8. Pobyt pro prarodiče 
s vnoučaty (III. turnus)

Marianum, Janské Lázně viz výše

28. 8. – 3. 9. „Hledám svoji životní cestu. 
Mám šanci ji nalézt?“ 
(pro dívky 18–30)

P. Bernard Slaboch 
a sestry boromejky

Maria-Hilf ve Zlatých Horách S. M. Vincenta Kořínková; viz výše

29. 8. – 2. 9. Ježíš uzdravuje svým Duchem P. Josef Michalčík CSsR Exerciční dům Svatá Hora viz výše

S knihou či filmem na dovolenou?
Přemýšlíte, co s sebou vzít na dovolenou na chatě, co 
na tábor s dětmi anebo jak strávit případná deštivá od-
poledne doma? Společné sledování fi lmu a diskuze po 
jeho zhlédnutí je jednou z možností...
Z nabídky sester paulínek vybíráme pro mládež fi lm o bl. 
Janu Pavlu II. Odvaha otce Karola, z dvojdílných fi lmů 
stále žádaný příběh o otci Piovi Mezi nebem a zemí, 
o Matce Tereze, o Kláře a Františkovi, o apoštolu Petrovi 
a počátcích církve, o papeži Janu Pavlu II. nebo o první 
černošské světici Bakhita. V jejich katalogu však najde-
te i několik dokumentárních fi lmů. Uvádíme tip na dva 
z nich, které vám dovolí cestovat po dalekých zemích 
i v čase: Po stopách apoštola Pavla (z webu si lze stáh-
nout materiál, jak s tímto dokumentem pracovat) a Pří-
běh Abraháma, syna Terachova.
Kromě vlastní produkce u paulínek naleznete i nejširší 
fi lmovou nabídku od dalších vydavatelů, včetně fi lmů 
slovenských a cizojazyčných. Aktuální nabídku si mů-
žete prohlédnout v on-line knihkupectví sester paulínek 
(www.paulinky.cz) v sekci „fi lmy“ (dělené na dokumen-
ty – hrané fi lmy – fi lmy pro děti).

Tokijské květy
Ludvík Armbruster v rozhovoru s Alešem Palánem
Český jezuita Ludvík Armbruster prožil v Japonsku půl 
století, dokonale si osvojil jazyk, vyučoval na tamní uni-
verzitě a navázal mnohá přátelství. Když mluví o Tokiu, 
říká „u nás“. Doma se ale cítí i v Česku. Díky této šíři per-
spektivy je rozhovor s ním něčím víc než jen ochutnáv-
kou exotiky. 
Pochopitelně se umí dívat s nadhledem i na českou 
společnost; dovede klást otázky, které si obvykle nekla-

deme. Jako fi losof na ně neodpovídá dogmaticky, ný-
brž dává podněty k hledání cesty, třeba i uprostřed pro-
tikladů. Jako katolický teolog se nebojí zamýšlet nad in-
spiracemi přicházejícími z východních myšlenkových 
proudů. Jako misionář si uvědomuje, že křesťanství sto-
jí na konci jedné velké epochy. A jako moudrý člověk 
nabízí svou zkušenost a životní moudrost s noblesou, vti-
pem a pochopením pro jinakost druhého.

Váz., 321 str., 349 Kč
Karmelitánské nakl., www.ikarmel.cz

Úmysly apoštolátu modlitby
Červenec
Všeobecný: Aby křesťané přispívali ke zmírnění materi-
álního a duchovního utrpení nemocných AIDS, zvláště 
v nejchudších zemích.
Misijní: Za řeholníky a řeholnice v misiích, aby byli 
svědky evangelijní radosti a živými znameními Kristo-
vy  lásky.
Národní: Za pokřtěné, kteří žijí ve vlažném vztahu k Bohu 
a církvi, aby objevovali, co to znamená „stát se živými 
kameny pro duchovní chrám, rodem vyvoleným a sva-
tým lidem, který patří Bohu jako vlastnictví“.

Srpen
Všeobecný: Aby Světové dny mládeže v Madridu po-
vzbudily mladé lidi k ukotvení a nalezení života v Kristu.
Misijní: Aby křesťanský Západ veden Duchem svatým 
znovu objevil svěžest a nadšení své víry.
Národní: Abychom byli neustále živeni Božím slovem 
a nebeským chlebem eucharistie a poznávali, jak vel-
ké věci s námi koná Ten, který si nás zamiloval a povo-
lal nás ve křtu ze tmy do svého podivuhodného světla.


